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InduluxIndulux
Industrieel & design

• Robuust genoeg voor de fabriek - 
strak genoeg voor op kantoor

• Stof- en waterbestendig (IP68)
• Voor montage op plafond en 

wand
• Geschikt voor F&B-industrie 

(316L einddoppen)

Evago – Evago – 
vluchtrouteverlichtingvluchtrouteverlichting

Innovatief & stijlvol
• Geschikt voor plafondhoogtes tot 12 meter

• 23 meter spacing op 3 meter hoogte
• Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart

• Complete productlijn, inclusief specifieke 
wandversieEvago – Evago – 

vluchtroute-aanduidingvluchtroute-aanduiding
Innovatief & stijlvol
• Zichtafstand van 22 of 32 meter
• Powerfactor > 0,9
• Minimalistisch en strak design met metaal
• Lichtopbrengst 500 cd/m2
• Complete productlijn

LutiaLutia
Betrouwbaar & robuust
• Ontworpen voor buitentoepassingen (IP65 
+ IK10)
• Bestendig tegen extreme  
    omgevingstemperaturen
• Eén armatuur voor zowel wand- als  
    plafondmontage

HiledHiled
Krachtig & betrouwbaar
• 360° graden draaibare lamp
• Hoge hoogtes, tot 20 meter  
    toepasbaar
• IP65 kabelsysteem
• Verschillende montage
    mogelijkheden
• Montage flexibiliteit inbouwkit

Ref op aanvraag

VANEVADIP22ZWART

Ref op aanvraag

Ref op aanvraag

Ref op aanvraag

GraphGraph
GRAPH is een armatuur met een 
intrigerend design. De atypi-
sche vorm past perfect in elk 
modern of zelfs minimalistisch 
interieur. Het scherpe ontwerp 
geeft karakter aan de Graph 
en doorbreekt de eentonig-
heid. Anderzijds zal de vorm 
harmoniëren met traditioneel 
ingerichte kamers door een 
dialoog te openen tussen 
oude en moderne decoratieve 
elementen.

KariKari
KARI is subtiel gevormde accentver-
lichting. Gebruiksgemak wordt ge-
garandeerd door een hoge CRI en 
brede waaier aan mogelijkheden in 
toepassing. Zoo is KARI beschikbaar 
als pendelarmatuur en als spotlight. 
KARI verlicht met een smalle straal, 
die perfect is voor het uitlichten of 
accentueren van elementen in het 
interieur.
Ref op aanvraag

Ref op aanvraag

Modern glassModern glass
Moderniteit ontmoet klassiekers in de MO-
DERN GLASS-collectie. Deze lijn is ontworpen 
in samenwerking tussen AQForm en Dechem 
studio. Intern is het armatuur samengesteld 
uit minimalistische aluminiumelementen, ter-
wijl het exterieur is gemaakt van hoogwaardig 
Tsjechisch ‘handgemaakt’ glas. Het resultaat 
van deze ongewone combinatie is een reeks 
armaturen met een breed scala aan configura-
ties en toepassingen.

QRLEDQRLED
QRLED mini is een uiterst subtiele spot en is 
veel kleiner dan tot nu toe beschikbaar. Met een 
diameter van amper 7,5 cm biedt deze toch alles 
wat men van functionele verlichting mag ver-
wachten. Dankzij een CRI >90 geeft het kleuren 
van de verlichte objecten zeer goed weer en is de 
door LED gegenereerde lichtstroom zeer geschikt 
voor de meeste toepassingen in huis. De module 
is beschikbaar als spot en als lichtbron in op-
bouw- en inbouw in onze SQUARES-armaturen.

Ref op aanvraag Ref op aanvraag

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=VANEVADIP22ZWART
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“O”“O”
«O» is een essentieel element 

dat, in uitgeschakelde modus, de 
natuur kadert en perspectieven 

suggereert, een discreet object in 
de ruimte die het evenwicht in het 

milieu niet verstoort. Zijn gecon-
troleerde en comfortabele lichte-

missie kan worden aangepast met 
sensoren en met de Artemide app 

om een gerichte werking te garande-
ren, met respect voor de cyclussen van 

alle plant- en dierensoorten. In seculaire 
en gependelde versie, is het een perfect 

toestel voor buiten, maar ook voor gebruik 
binnenshuis, dankzij een bedrade optie die 

eenvoudige bewegingen mogelijk maakt. “O” is 
ontwikkeld in originele versie met 90 cm diameter, 

alsook in een kleinere versie van 45 cm met alle functies 
van de originele versie. “O” is dus een complete familie met 

elementen die levendige lichtlandschappen creëren.

ARMT071030

YanziYanzi
Tussen traditie en innovatie bevindt zich “Yanzi”, een lichte compositie van 
grafische tekens: een balans van structuren zoals takken en stokken waarop 
verschillende gestileerde figuren steunen om verschillende versies van lichtkwa-
liteit weer te geven. Het zijn iconische zwaluwen met een lichaam in geborsteld 
koper, met een witte, glazen bol als hoofd die het licht omsluit, vrij of ingesloten 
in glazen kooien. Een buitengewone gevoeligheid in combinatie van warme 
en koude materialen. Yanzi is een perfect open systeem voor het bouwen van 
lichtcomposities en lichtlandschappen die ruimtes levendig maken met poëzie 
en elegantie.

Ref op aanvraag

Bellefeu Vitrine  Bellefeu Vitrine  
Lantern  Lantern  

• Handgemaakt in 
    messing met chrome  
    afwerking
• Echte wassen kaarsen met een 
    geïntegreerde LED-verlichting
• Toestel is voorzien van stekker en op deze  
    manier eenvoudig te verplaatsen
• Echte eye-catcher en zorgt voor instant warme  
    sfeer
Ref op aanvraag

Galed Galed 
• Handgemaakte verlichting, ideaal  
    als indicatie voor een pad
• Kan ook aan de muur bevestigd  
    worden
• Blijft mooi onder alle  
    weersomstandigheden
• Verschillende uitvoeringen wat  
    betreft lichtbundel mogelijk

• Geïntegreerde LED-strip met lichttemperatuur van +/- 2400K
Ref op aanvraag GracieuzeGracieuze

• Handgemaakt in messing met bronze 
afwerking
• Optie om spot toe te voegen in top van 
het armatuur
• Verschillende maten/toepassingen 
beschikbaar
Ref op aanvraag

Micro on pin  Micro on pin  
• Handgemaakte buitenspot met 

bronze afwerking
 • Standaard voorzien van een 

stekker en door pin eenvoudig te 
installeren

 • Ideaal om kunst, planten of 
paden te verlichten

 • Zal meer verbronzen na verloop 
van tijd

Ref op aanvraag

Eclips suspensionEclips suspension
• Handgemaakt in messing met brass 
uitvoering aan binnenkant voor extra 

warme gloed
• Verschillende maten/applicaties 

verkrijgbaar
• Nieuwe geïntegreerde LED-strip die 

zorgt voor een optimaal lichteffect

Ref op aanvraag

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=ARMT071030
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Swapi Swapi 
• Niet verblindend dimbaar toestel voor 

buiten gebruik
• Ontworpen om midden in de natuur 

simpelweg in de grond te steken
• Functioneert rechtstreeks op het net 

220-240V, IP65, klasse A+
• Geproduceerd in rood koper, brons en 

geanodiseerd aluminium,  wit of zwart
• Standaard leverbaar in twee hoogtes : 

80cm of 130cm 

Ref op aanvraag

Sami Sami 
• Ultra compact flexibel toestel 
• Ontworpen om midden in de natuur 

simpelweg in de grond te steken
• Laag energieverbruik dankzij de  

geïntegreerde led van 3,2W
• Functioneert op voeding 350mA, IP65, 

klasse A++
• Geproduceerd in rood koper

Ref op aanvraag

Maxima 65Maxima 65
• Klein dimbaar led stralertje
• Ontworpen om in de grond te steken of 

op een basis te plaatsen
• Functioneert rechtstreeks op het net 

220-240V, IP65, klasse A+
• Geproduceerd in inox, brons en 
• geanodiseerd aluminium, wit of zwart
• Meerdere opties leverbaar bij dit artikel

Ref op aanvraag

Teapot lampenTeapot lampen
• Orginele led filament lamp in de vorm van een 

theepot
• Gepatenteerd model
• Beschikbaar in 2 modellen en 3 kleuren
• Ideaal als sfeermaker in horecagelegenheden
• Te combineren met decoratieve accessoires van 

Bailey

Ref op aanvraag
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Tala-Tala-
VoronoiVoronoi
Tala is een bekroond 
verlichtingsmerk, hun visie is 
gebaseerd op een goed ontwerp dat 
kan helpen de klimaatverandering 
te verminderen. Vanuit hun in Londen 
gevestigde studio onderzoeken ze de 
duurzaamheid, technologie en design van 
hun producten. Hun onderzoeks- en  
ontwikkelingsteam en engineeringlab combineren 
het beste van Brits design met superieure  
componenten. Gemiddeld verbruikt een Tala LED-lamp 
90% minder energie dan een traditionele gloeilamp en hoeft 
deze 10-15 jaar niet te worden vervangen. 

Energiezuinige hardware is slechts het begin van onze missie      
om de klimaatverandering te helpen verminderen. Tala’s oprichtingsbelofte, Conservation Through Beauty, herinnert hen eraan hun
verantwoordelijkheid als fabrikant serieus te nemen nl. hun ecologische voetafdruk te verkleinen en natuurlijke ecosystemen te 
herstellen. Herbebossing helpt de CO2-uitstoot te verminderen en de impact te vergroten. Daarom doneert Tala een percentage van hun 
inkomsten aan herbebossingsprogramma’s in het VK, de VS en over de hele wereld.
Van functioneel tot decoratief, Tala LED-lampen en bijbehorende armaturen verlichten interieurs over de hele wereld.

TADTAVORNI2W2200KE27T BULB VORONOI I LED 2W 
    
TADTAVORNII3W2200KE27T BULB VORONOI II LED 3W  
 
TADTAVORNIII5W220KE27T BULB VORONOI III LED 5W 4W

Diabolo FloorDiabolo Floor
• Standard in 15 verschillende kleuren combinaties.
• Diameter 500 mm - Hoogte 1492 mm
• Kabel  standard lengte van 3,5 m met schakelaar  
    (Dimmer optie)
• Personalisatie mogelijk ook per stuk.

Diabolo tableDiabolo table
• Standard in 15 verschillende kleuren 

combinaties.
• Diameter 200 mm & 300 mm - Hoogte 

340 mm & 479 mm
• Kabel  standard lengte van 1,9 m met 

schakelaar (Dimmer optie)
• Personalisatie mogelijk ook per stuk.

Diabolo wallDiabolo wall
• Standard in 3 verschillende kleuren  
    combinaties.  
• Diameter 300 mm & 400 mm
• Kabel  standard lengte van 1,9 m  
    met schakelaar of directe aansluiting  
    achteraan.
• Personalisatie mogelijk ook per stuk.

Taurus wall outdoor Taurus wall outdoor 
• Taurus, een moderne en 

minimalistische outdoor familie, 
ontworpen door Joakim Fihn.

• Een Zweedse IP65- LED module 
van de hoogste kwaliteit.

• Optimale bescherming biedt 
tegen regen, kou en stoten.

• Taurus wordt geleverd met een 
nieuwe afwerking, galvanisatie, 
roestige structuur en antraciet.

• Verkrijgbaar als Zuil verlichting , 
boven en beneden verlichting en badkamer verlichting.

Diabolo pendantDiabolo pendant
• Standard in 15 verschillende 

kleuren combinaties.
• Diameters 200 mm - 300 mm - 400 

mm & 500 mm.
• Kabel standaard lengte van 1,8m of 

3 m.
• Personalisatie mogelijk  

• Diablo is een exclusieve serie met pendel, 
vloer-, tafel- en wandarmaturen in klassieke 

ontwerpen.
Ref op aanvraag

Ref op aanvraagRef op aanvraag

Ref op aanvraag Ref op aanvraag

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TADTAVORNI2W2200KE27T
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TADTAVORNII3W2200KE27T
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TADTAVORNIII5W220KE27T
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BlimpBlimp
De ondraaglijke lichtheid van glas

Deze prachtige, massieve kristallen wolk 
drijft in de ruimte met de sierlijkheid van een 
zeppelin. De meester glasmakers van Bomma 

creërden Blimp als het grootste exemplaar dat in 
vorm werd geblazen. Zowel monumentaal als luchtig, is 

deze elegante reus het bewijs van menselijke vindingrijkheid 
en vakmanschap. 

• Ambachtelijk mond geblazen verlichting uit Tsjechië
• Uniek en exclusief
• “High-end” en traditie
• Bestaat in 2 kleuren : amber en helder
• Bestaat in 3 maten
• 3 modellen : vloerlamp, wandlamp en hanglamp

Klein… Heel Klein! 
Met een diameter van slechts 26 mm is 
deze LED spot precies even Klein als een 
stuk van 2 Euro. Vandaar de naam: 200Cent 
Maar ook Krachtig … zeer Krachtig ! Met een 
lichtopbrengst van 750 Lumen is de 200Cent krach-
tiger dan een klassieke halogeen spot van 50W (en maar 
liefst 88% zuiniger). En dit alles met de beste kwaliteit: een 
perfecte kleur consistentie (2 step MacAdam), zodat je nooit enig 
kleurverschil zal zien tussen verschillende spots. Alsook een uitmuntende 
kleurweergave (CRI 92) die er voor zorgt dat alle objecten natuurgetrouw 
uitgelicht worden.
Klein én Krachtig? Het kan: 200Cent is een optimale kruising van uitmuntende techniek en minimalistisch design.

200 cent round pendant200 cent round pendant 200 cent round swing200 cent round swing

Ref op aanvraag Ref op aanvraag

Ref op aanvraag



12 LIGHTLAB a concept of Rexel Belgium 13LIGHTLAB a concept of Rexel Belgium

OdetteOdette
Deze collectie is een ontwerp die gegroeid is uit de nood van een legplank die eveneens een lichtlijn moest zijn.
Een lijnlamp die zeer diffuus licht verspreidt.
Het armatuur is vervaardigd uit een aluminium profiel met een plexi-cover.
Als afwerking kan er gekozen worden door een gepoederlakte, witte of zwarte structuurafwerking.
De lengte kan volledig op maat geproduceerd worden mét binnenhoeken of buitenhoeken.

StaafStaaf
Een zo strak mogelijk licht-armatuur ontwerpen ligt aan de oorzaak 
van het ontstaan van dit armatuur.
De aandacht gaat niet naar de lamp, maar naar de omgeving waarin 
deze gebruikt wordt.
Een staaf met een uitschuifbaar diffuse lichtbron, die het mogelijk 
maakt te kiezen voor zéér gericht licht of eerder diffuus licht.
Het armatuur is vervaardigd uit aluminium, die gepoederlakt wordt. 
Een structuur-wit, -zwart of -bronzato afwerking is de standaard.
Enkele lengtes én verhoudingen liggen voor U klaar, maar ook 
maatwerk kan aangeleverd worden.
Ref op aanvraag

Ref op aanvraag

BuzziDomeBuzziDome
• Akoestische verlichting 

• Perfect boven een bureau of 
vergadertafel

• Ruime keuze aan afwerkingen 
Ref op aanvraag

BuzziHatBuzziHat
• Akoestische verlichting 
• 24.000 combinaties mogelijk (4 afmetingen, 4 kleuren 

voor de metalen kappen, 4 kleuren voor de ringen, 375 
stoffen)

• De ronde, zachte top is een geluidsabsorberend element 
met hoge performantie

• Combineer verschillende maten voor de ideale  
akoestische oplossing

Ref op aanvraag

BuzziShade squareBuzziShade square
• Akoestische verlichting 
• Mooi afgewerkt metalen 

frame, met bekleding in 
vilt

• Het gamma BuzziShade 
bestaat uit verschillende 
vormen en afmetingen van 

Ref op aanvraag

BuzziJetBuzziJet
• Akoestische verlichting 

• Ontworpen om geluid te 
dempen en te absorberen
• Werkt op hoge-, lage- en 

middentonen
• Keuze uit 2 verschillende 

hoogtes van kap 
Ref op aanvraag
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In the tubeIn the tube
•      Wandmodel
•      In verschillende materialen verkrijgbaar
•      CLI – E27
• MAX 6 X 23W 
• IP64 
• IK07

Ref op aanvraag

Lass-Oh!Lass-Oh!
Lass-Oh! wordt gekenmerkt door zijn fijne cilindrische contour. 
Een nieuwe collectie elegante, flexibele en uiterst fijne pendelarmaturen.
4 vormen - lineair, vierkant of rechthoekig - laten toe te combineren en aan te 
passen aan residentiële, commerciële of kantooromgevingen.
Minimalistische LED-modules werden discreet ingewerkt, wat minimale verblinding en maximaal visueel comfort garandeert. 
De 4 vormen van Lass Oh! zijn verkrijgbaar in zwart, of in Delta Light Flemish gold. Beide afwerkingen vullen elkaar perfect aan om 
grafische en elegante configuraties mogelijk te maken.

DEL248189220B

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=DEL248189220B


16 LIGHTLAB a concept of Rexel Belgium 17LIGHTLAB a concept of Rexel Belgium

DIIRRE4MC2BDHNNGN + RELIANT HB 14K M CW CE DALI
DIIRRE4MC2CDHNNGN + RELIANT HB 18K M CW CE DALI
DIIRRE4MC2EDHNNGN + RELIANT HB 24K M CW CE DALI
DIIRRE4MC2GDHNNGN + RELIANT HB 30K M CW CE DALI

ReliantReliant
Hoogwaardige highbay klaar voor de toekomst
•       10 jaar volledige garantie
•       DALI 1&2 standaard
•       Eenvoudige installatie
•       Tot 34000 lumen
•       Temp. -40°C tot +55°C

MedousêMedousê
Medousê, een lamp gemaakt van twee 
overlappende glazen hemisferen, die 
groen is wanneer uitgeschakeld, om het 
omliggende landschap perfect aan te 
vullen, en een etherisch wit is wanneer 
ingeschakeld.

MoreMore
De samenstelling van onregelmatige 
vormen van More, gemaakt van glas 
ondersteund door stengels in groen-goud-
kleur, lijkt op magische wijze uit de grond 
te komen als een lichtgevende haag.

SyphaseraSyphasera
Syphasera is een potentieel eindeloze 
familie van aanpasbare lichtbronnen, die 
beschikbaar zijn in verschillende versies 
voor de grond, voor potten of voor water 
en die kunnen opgaan in de omliggende 
natuurlijke omgeving wanneer ze zijn uit-
geschakeld. Deze lichtgevende ‘planten’ 
zijn ideaal voor architecten en ontwerpers 
omdat ze nieuwe vormen kunnen creëren, 
floreren, vermenigvuldigen en hun omge-
ving kunnen veranderen. Syphasera is de 
natuur, maar geeft licht.

Ref op aanvraag
CASMR***

CASSYS***

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=DIIRRE4MC2BDHNNGN
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=DIIRRE4MC2CDHNNGN
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=DIIRRE4MC2EDHNNGN
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=DIIRRE4MC2GDHNNGN
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=CASMR
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=CASSYS
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SharkShark
LED verlichting aangepast aan extreme omgevingen 
• Soepele lineaire SHARK SIDE VIEW IP68 - 300 Led/m – 18W/m – 

730 lm/m – 3000K
• Gebruik bij -20 tot 60°
• Bestand tegen solventen, tegen uv-stralen, tegen zoutnevel 1000  

uur
• Derdompeling tot 5 m, hoge temperatuur (45°) voor SPA

Ref op aanvraag

MatrixMatrix
• Adaptieve vluchtroute-aanduiding; het pictogram kan veranderen afhan-

kelijk van een bepaalde gebeurtenis. Hierdoor kan de armatuur mensen 
een veiligere vluchtroute tonen en tegelijkertijd gevaarlijke zones  
aanduiden, met een rood kruis.

• Voorzien van Increased Affordance functionaliteit (pulserende pijl) voor 
een betere herkenbaarheid van het pictogram en een snellere  
ontruiming. 

• Het is mogelijk om de signalering te wijzigen. Dit kan verwezenlijkt wor-
den door het triggeren van een schakelcontact in de armatuur,  
bijvoorbeeld via een contact uit een nabijgelegen brandmelder of een 
antipaniekknop. Ook is het mogelijk om via het CGLine+ monitoringssys-
teem diverse scenario’s te programmeren. 

• Milieuvriendelijke Li-Ion batterij
• Beschikbaar in beschermingsgraad IP42 of IP65

Ref op aanvraag
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Trick 360°Trick 360°
• LED-armatuur met kleurtem-

peratuur warm wit (3000K).
• Opbouwinstallatie (basis ø 

90 mm).
• Heeft een optiek en een 

basis. optiek uit polymet-
hylmethacrylaat, steunba-
sis uit gegoten

• Aluminium, roestvrijsta-
len muuranker.

• Beschikbaar met 360° 
Blade effect en dubbele 
Blade optiek.

• Compatibel met  
lichtmanagementsystemen.

Ref op aanvraag

TyphaTypha
• Bestaat uit twee versies: meerdere elementen op een basisplaat of enkel 

element op piket.
• Diffusor elementen gemaakt 

met dubbele kunststof buis 
(binnenzijde methacrylaat, 
buitenzijde polycarbonaat); 
ø16 mm, h = 1000, 1300 of 
1500mm.

• Onderste beugel van roestvrij 
staal geleverd met 1,5W Neu-
tral White (4000K) LED-circuit.

• Enkele versie: thermop-
lastische paal; inclusief 
elektronische converter en 
klemmenblok; dubbele PG11 
polyamide kabelwartel voor 
kabels met een diameter van 
6,5 tot 11,5 mm.

• Versie met basis voor meervoudige installatie: Basis in roestvrij staal met 
meerdere gaten in de bovenplaat. Met aansluitdoos voor vereenvoudig-
de bedrading.

Ref op aanvraag

Palco In FramerPalco In Framer
• Projectie verlichtingsarmatuur, LED.
• Vloer-, wand- en mastinstallatie.
• Bestaande uit een optische groep, een aluminium 

basis en een gehard en transparant veiligheidsglas.
• Optische groep richtbaar op het horizontale vlak 

(+90°/-50°). Schaalverdeling met mechanische 
blokkering van de projectiehoek.

• Product Ø116mm met geïntegreerde DALI-conver-
ter. Isolatie-klasse II. IP66 / IK07.

Ref op aanvraag

Twiggy gridTwiggy grid
De Twiggy Grid vloerlamp outdoor LED van Foscarini is in totaal 170 centi-
meter diep en 190 centimeter hoog. De lampenkap heeft een diameter van 
46 centimeter en is 29 centimeter hoog. De lamp is gemaakt van gelakt 
glasvezel, PMMA, aluminium en gelakt metaal. De twee LED-lichtbronnen 
zijn geïntegreerd en vallen in de A++-energieklasse. De ene lichtbron schijnt 
door de lampenkap heen, de andere lichtbron is naar beneden gericht en 
creëert een directe, maar toch homogene lichtcirkel op de grond. De lamp is 
verkrijgbaar in twee kleuren.

Ref op aanvraag
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LinessaLinessa
• Ultra lage verblindingswaarde 

(UGR<14)
• Hoog comfort door lage 

lichtdruk
• Geen multi-shadow effect. 

• Op aanvraag verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen

Ref op aanvraag

Magneta Plug & Strada PointMagneta Plug & Strada Point
• Makkelijke installatie door 1 plaasterkit voor alle toepassingen
• Armaturen worden vastgehouden door magneten in de plaaster
• StradaPoint heeft een onzichtbare lichtbron met een ultra-lage  

verblindingswaarde
• Uitwisselbaar programma: wissel tussen sensor, spot of pendel, 

ook wanneer het plafond reeds is afgewerkt
Ref op aanvraag

Pointer 40Pointer 40
• Gepatenteerd optsich systeem met onzicht-

bare lichtbron. De opening in 
de lichtbron (light emitting 

surface) is slechts 8mm
• Heatsink heeft een uniek, 

gebogen design
• Klein 40 mm boorgat 

voor een compacte 400lm 
oplossing

• Verkrijgbaar met spring-
veren of betonveren

Odion XSOdion XS
• Trackspot in 3000+Lm 

met geïntegreerde 
koeling 

• Driver verwerkt in de 
adapter voor esthetische 

meerwaarde
• Verkrijgbaar met ver-

schillende leds voor o.a. 
voeding of textiel

• Verkrijgbaar in verschillende lichtbundels en 
kleurencombinaties

Ref op aanvraag

Ref op aanvraag

Strada 75Strada 75
• Unieke HV-FD hoogvolt technologie ( zonder driver), dimbaar tot 0.1%
• Flicker free dankzij gepatenteerde PCB
• Elegant desgin door smalle trim en verschillende kleurencombinaties
• Verkrijgbaar in laagvolt met CRI 97, Tunable white of verschillende 

dimming opties.
Ref op aanvraag

60BLED60BLED
• Professionele kwaliteit
• Efficiëntie tot 150lm/W
• Levensduur L8020 67.000  
   uren
Ref op aanvraag

60RGB60RGB
• Professionele kwaliteit
• Efficiëntie tot 150lm/W
• Levensduur L8020 67.000 uren

120DOT120DOT
• Professionele kwaliteit
• Efficiëntie tot 150lm/W
• Levensduur L8020 67.000 uren

ProtectProtect
•IP69K met RVS L316 eindkappen
•Toolless kabelaansluiting
•Doorvoerbedrading 3x1,5mm²

INH60RGB24VIP65

INH120DOTIP202700

Evolve SMDEvolve SMD
•ENEC certificatie 
•Interpon coating voor corrosieve  
   omgevingen
•Geïsoleerde en waterdichte driver

INHFL12W06B3000

INHPRO454PE

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=INH60RGB24VIP65
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=INH120DOTIP202700
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=INHFL12W06B3000
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=INHPRO454PE
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Living nowLiving now
• Van traditionele tot geconnecteerde oplossingen ‘with Netatmo’ en 

‘MyHOME_Up’
• Innovatief ontwerp met perfect geïntegreerde toetsen
• Smart: geconnecteerd schakelmateriaal dat wordt bediend via een 

schakelaar, touchscreen en zelfs de stem
• 3 kleuren voor de toetsen, te combineren met 16 verschillende  

afwerkingen van afdekplaten

TIC150712 + HOUDER LIVING/LIGHT/TECH 5 MOD
TIC16136F6 + AFDEKPLAAT MULTIBOX            
TIC16136F6G AFDEKPLAAT MULTIBOX            
TIC2124N TOEB. LIVING/LIGHT TECH        
TIC50000 + MAGIC VIJZEN 30MM              
TIC506L + INBOUWDOOS 7MOD SCHR          
TIC510L + LIGHT LIVING INBOUWDOOS 1MOD  

LED Strip Performance LED Strip Performance 
-300 Protected-300 Protected

• Flexibele en afsnijdbare LED strip 
• Eenvoudige installatie zonder 

gereedschap 
• Geschikt voor vochtige  

omstandigheden dankzij IP66  
beschermingsgraad

• Levensduur tot 30.000 uur
Ref op aanvraag

LINEARlight FLEX LINEARlight FLEX 
• Flexibele en afsnijdbare LED strip 

• Buitengewoon design en materialen van 
hoge kwaliteit 

• Eenvoudige montage dankzij  
zelfklevende tape

• Levensduur tot 50.000 uur
Ref op aanvraag

High Bay DALIHigh Bay DALI
• DALI armatuur met zeer hoog lichtrendement  
    tot 140 lm/W 
• Energiebesparing tot 90% vergeleken met  
    conventionele high-bay armaturen
• Hoge beschermingsgraad (IP65)
• Lichtmanagement mogelijk met Bluetooth  
    (incl. bedieningsapp)
OSRLVHB250840

Worklight Value H-StandWorklight Value H-Stand
• Uiterst functionele en draagbare werklamp in 50W 
• Energiebesparing tot 80% vergeleken met  
    halogeen worklights
• Geharde glazen afdekking voor gelijkmatige  
    verlichting
• Snelsluiting voor aanpassing van de hoek van  
    de armatuurkop
Ref op aanvraag

Worklight Value 3pod Worklight Value 3pod 
• Werklamp beschikbaar met twee armatuurkoppen  
    van 30W of 50W 
• Energiebesparing tot  
    80% vergeleken  
    met halogeen  
    worklights 
• Hoogte statief in te  
    stellen tot een  
    totale hoogte van  
    180 cm 
• Draaihoek  
    armatuurkop: 360°,       
    zwenkbaar: 180°

Ref op aanvraag

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC150712
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC16136F6
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC16136F6G
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC2124N
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC50000
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC506L
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC510L
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=OSRLVHB250840
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IllanIllan
• Technologische innovatie en materiaalonderzoek gaan harmonieus samen in het ontwerp van 

de Illan, een nieuw project getekend door de jonge Hongaarse ontwerpster Zsuzsanna Horvath.
• De decoratieve matrix van de lamp wordt benadrukt door een originele materiaalkeuze,  

namelijk een meerlaags, met lasergesneden hout dat op gelijke afstand van elkaar staande 
lijnen vormt.

• Dit resulteert in een geel licht en organische lamp die een warme sfeer creëert.
• De lamp, die verkrijgbaar is in verschillende maten tot een meter diameter, wint aan volume 

door de zwaartekracht en neemt hierbij zijn karakteristieke “zwevende” vorm aan.
• Binnenin zorgt een LED-lamp voor een zeer aangenaam en ontspannend diffuus licht. 

ILLAN
Type:   Suspension

Lamps:   Ø 60: LED 20W @ 2700K, CRI 90 EEL: A+
dimmable
Ø 80: LED 27W @ 2700K, CRI 90 EEL: A+
dimmable
Ø 100: LED 33W @ 2700K, CRI 90 EEL: A+
dimmable

   

Pr : Indoor

Materials: Extra flexible plywood

Birch

 

Colors:   

   

Description:

   
 
   
   

Insulation class:

Reference code:  Structure Ø 60 cm 
D82S1 1D82YS100099 birch dimmable phase cut
D82S1D 1D82YS1D0099 birch dimmable push/DALI
Structure Ø 80 cm
D82S2 1D82YS200099 birch dimmable phase cut
D82S2D 1D82YS2D0099 birch dimmable push/DALI
Structure Ø 100 cm
D82S3 1D82YS300099 birch dimmable phase cut
D82S3D 1D82YS3D0099 birch dimmable push/DALI

www.luceplan.com 

Design Zsuzsanna Horwath, 2019

The decorative character of the lamp is emphasized by 
an original choice of materials: with its ethereal design, 
the piece is composed of a very light body obtained from 
laser-cut plywood featuring equidistant lines, suspended 
from the ceiling. Illan is available in three dimensions.

D82S

23.6”/31 .5”/39.3”
60/80/100 cm

Ceiling rose:
h 5,5 cm
Ø 24 cm

9
.8

’
3

0
0

 c
m

Certification:

Ref op aanvraag

CartoonCartoon
De CARTOON-familie heeft met zijn uniek innovatief concept een ruime  
voorsprong op andere lineaire verlichtingsideeën. Geniaal door zijn  
eenvoud! Het systeem bestaat uit een gipsplaat met een geïntegreerd  
aluminium profiel met ledstrip, waarmee u oneindig composities kunt 
ontwerpen. Spelen met vormen, hoeken en randen die ononderbroken 
doorlopen van wand op plafond, wordt snel en gemakkelijk uitvoerbaar met 
onze CARTOON-innovatie. 
Laat u inspireren door CARTOON L-16 EVO, CARTOON L-09, CARTOON L-33 en 
het verzonken profiel P-40.
Ref op aanvraag
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Liquid PLLiquid PL
• 55 W  /  1020 > 4130 lm  /  3000 

K
• Diameter: 599 mm

• 3 ophanghoogtes: S500 / 
M1000 / L1500

• Afwerkingen: zwart of wit 
glanzend / gestructureerd en mat 

grijs
• Lichtstroom van 1020 tot 4130 

lm, afhankelijk van de diffusor
Ref op aanvraag

Lanterna NKLanterna NK
• 12 > 14,5 W + E27  /  479 > 592 lm  /  3000 - 4000 K
• 12 W en 14,5 W + E27
• IP65
• Anthraciet en roest
• Glazen afscherming
Ref op aanvraag

Mask + (mini)Mask + (mini)
• 8 > 24 W  /  200 > 1879 lm  /  3000 - 4000 K

• Mask+ Mini :  8 W - 16 W (390 lm)
• Mask+ :  12,5 W - 24 W (1879 lm)

• 3000 K en 4000 K
• Noodunit 1H

• DALI-dimbaar op aanvraag
Ref op aanvraag

Guell SeriesGuell Series
• 10 > 430 W  /  611 > 52346 lm  /  3000 - 4000 K
• GUELL MICRO, ZERO, 1, 2, 2.5, 3 en 4
• Aangeboden met symmetrische en asymmetrische optiek
• 3000 K, 4000 K en 5000 K

PEG06094094

Interact ProInteract Pro
Slimme verlichting voor KMO’s
Met Interact Pro kunnen kmo’s van alle voordelen van  
slimme verlichting genieten: 
• Meer comfort voor medewerkers: 

- makkelijk schakelen middels app, schakelaar of sensor 
- lichtscènes passend bij het moment van de dag

• Betere productiviteit en veiligheid: 
- optimale verlichting per werkplek en taak

• Extra besparingen:  
- door slimme schakelingen  
- door beter inzicht in verbruik (middels app en online dashboard)

PHI77579000

Interact Pro gateway Interact Pro app Interact Pro dashboard

Works with

Connected lighting

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=PEG06094094
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=PHI77579000
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KlintKlint
Outdoor & signalisatie element. De kleine, 
vierkante up-and-down wandlamp geeft de 
bewegingen weer.
Welke optie er met deze lamp ook wordt geko-
zen, Klint bereikt zijn doel: zorgen voor goede 
verlichting.

?????

Ref op aanvraag

HogarHogar
Omkeerbare wandlamp op architecturaal 
niveau. Hogar speelt met de schaduwen en 
onthult de plaatsen van het leven door de 
kwaliteit van de lichtstroom. De finesse van 
zijn geometrische structuur in aluminium 
komt in twee dimensies terug en in een 
ruime keuze aan kleuren. 
Technische precisie in snij- en vouwwerk-
zaamheden, nauwkeurigheid van de ver-
houdingen en kwaliteit van de afwerking 
behoren tot de unieke knowhow van Roger 
Pradier®.
Ref op aanvraag

LampiokLampiok
Geïnspireerd door de iconische 4-zijdige 
lantaarn, neemt de Lampiok collectie met 
de Lampiok 4 volume aan.
Deze grote wandlamp, in één of twee kleu-
ren, is beschikbaar in een ruim assortiment 
kleuren.
Een enorm volume waarbij de holte subtiel 
is ingesloten in het metaal. Het materiaal is 
gesneden, geplooid en aangepast met de 
precisie en de unieke knowhow van Roger 
Pradier®.

Ref op aanvraag

CooperCooper
Cooper waant zich qua stijl in een 
ander tijdperk, bezit de discrete 
charme van elegantie en de  
geest van het moderne comfort.
Zijn vleiende iris, volgens de  
afwerking sprankelend of  
diep, integreert zich in het  
geheel.
Deze wandlamp geeft relief aan 
de oppervlaktes en zijn  
lichtgevende bol benadrukt de  
harmonie. Cooper is een  
sfeermaker in de omgeving.

Ref op aanvraag

48V Ledstrip 48V Ledstrip 
• Onderscheidend in kwaliteit met 3000 LEDs (27W/m) op 10m
= een lagere stroom per LED
= langere levensduur met behoud van lichtkwaliteit
• Lengte 10m met aansluiting aan beide zijden

QBULS48272700 Monochroom 2700K  
QBULS4827WWCW Warm white – cool white

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=QBULS48272700
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=QBULS4827WWCW
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LunarLunar
• Marmer: Arabescato Carrara

• LED - 600lm
• Uniek

• IP65
• 2700K

Ref op aanvraag

RopyRopy
• 26 CM & 40 CM
• 3 kleuren: Zwart, olijf groen & 

taupe 
• 1 & 2.6W LED Solar Lamp + USB 

charging
• IP65
• 400LM & 150LM

Ref op aanvraag

SpotySpoty
• Wall & Spike
• 3W LED 
• 500 lm
• 2700K
• IP65

Ref op aanvraag

TristarTristar
• Mondgeblazen / Opaal glas
• 45 CM & 50 CM
• IP43
• 280lm - 2200K
• Teak

Ref op aanvraag

Less is more 50Less is more 50
• Krachtig, lineair LED-systeem 

met een uitgesproken design voor 
binnenruimten

• Als opbouw-, pendel- en inbouwversie 
verkrijgbaar

• Lichtverdeling naar keuze:
• reflector, prismavormige of opalen  

afdekking
• In verschillende uitvoeringen (watt/lumen) ver-

krijgbaar
• Keuze uit twee lichtkleuren: 3.000 K en 4.000 K
RZB312167000

TwindotTwindot
• Nieuwe, perfect verblindingsvrije 

TWINDOT-prismatiek
• Gelijkmatig brede lichtverdeling, 

indirect en direct
• Aangenaam zacht licht met 
• geleidelijke schaduwen
• UGR < 19 voor kantoortoepassingen
• Led-levensduur > 60.000 uren 

CLO-gestuurd

Triona Ferro MurranoTriona Ferro Murrano
• Uitstekend geschikt voor kantoorruimten (UGR ≤ 19) 

en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 
• Lightguide uit Murano glas

• Uiterst eenvoudige installatie door plug & play 
steeksysteem

• Gereedschaploze montage
• Uitvoeringen met smart+free Bluetooth® besturing 

voor draadloze verbinding en bediening met Android- 
of iOS-apparaten; gratis app als download verkrijgbaar

Ref op aanvraag

Triona Triona 
• Uitstekend geschikt voor kantoorruimten (UGR ≤ 19) en 

beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 
• Lightguide en kunststof afdekking van niet-vergelend 

PMMA 
• Gereedschaploze montage
• Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksys-

teem
• Uitvoeringen met smart+free Bluetooth® besturing voor 

draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-ap-
paraten; gratis app als download verkrijgbaar

Toledo flatToledo flat
• Pendel LED-downlights
• Uitstekende prijs-kwaliteit  

verhouding
Ref op aanvraag

Ref op aanvraag

RZB312264002

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=RZB312167000
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=RZB312264002
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TrumpetsTrumpets
• Krijgt warmere kleur wanneer 

gedimd – ambient dimming 
2800K – 2000K

• Hoge kleurweergave CRI+90
• Krachtig flexibel filament 

+500Lm
• Matte afwerking in melkglas

• Belgisch ontwerp

Ref op aanvraag

Ambient curvedAmbient curved
• Krijgt warmere kleur wanneer gedimd – 

ambient dimming 2800K – 2000K
• Hoge kleurweergave CRI+90
• Krachtig flexibel filament +350Lm
• Lijkt zeer sterk op originele gloeilampen
• Gepatenteerde technologie

TubesTubes
• Dimbaar
• CRI+90 

• 1 mooi flexibel filament 
• 2200K

• Horizontale modellen hebben 
een 90° roteerbare fitting

• Modellen verkrijgbaar tot 1m

Ref op aanvraag

SGUSG50301

Think paperThink paper
• Eco-vriendelijke armaturen uit karton
• Handgemaakt in Europe
• Lengte pendelkabel 2m, maar kan 

aangepast worden
• Behandeld met brandvertragend 

product
• Geeft sfeer aan elk interieur
Ref op aanvraag

FrameFrame
• Stijlvol architecturaal design
• IP66/IK10
• Binnen-en buitengebruik
• 10 jaar anti-corrosie garantie
• Met Sensor/ Schemer/ Nood 

3u
SGL605053

Metro decoMetro deco
• Up/ down
• Mooi architecturaal design
• IP65/IK08
• 10 jaar anti-corrosie garantie

SGL623704

Luna mini Luna mini 
• Perfecte inbouw voor terrassen, rond zwembaden & als 

orientatie
• Minimalistische look
• Ook geschikt voor wandmontage
• IP67

SGL630016

HovdenHovden
• Premium gamma tuinspots
• Geintegreerde full LED 

8/12/23W
• Hermetisch IP67
• 10 jaar anti-corrosie garantie
• Geisoleerde kabel H07RN 2m 

en stekker/plug & play

Ref op aanvraag

BellBell
• Prachtig hedendaags design com-

pleet geleverd met baldakijn
• 3 formaten & 3 kleurcombinaties
• E 27 Led- lamp 2700K meegeleverd/ 

dimbaar
• Mogelijkheid voor montage met 

adaptor op ZIP-RAIL 230V & 3F
Ref op aanvraag

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=SGUSG50301
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=SGL605053
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=SGL623704
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=SGL630016
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NanoledNanoled
• Inbouw oriëntatie- en accent-

verlichting voor binnen en buiten 
•  Volledig in roestvrij staal 316L 

waardoor grote weerstand  
tegen corrosie

• Voor vloer-, muur- en  
plafondtoepassing 

• Verschillende (kleine) afmetingen  
30mm, 45mm, 60mm en 80mm 

Stage roundStage round
• Cilindervormige sobere architecturale projector met zuiver 

design
• Verschillende afmetingen  : microstage ø 62mm, ministage ø 

93mm, stage ø 145mm, megastage ø 191mm
• Veel optieken mogelijk : van zeer smal tot breed stralend, 

ellipsvormig en lineair licht ook mogelijk. 
• Het toestel  is in alle richtingen oriënteerbaar door de basis die 

360° rond zijn as draait, en de behuizing die 135° inclineert.. 
•  Accessoires zoals arm voor zowel muur- als grondbevestiging, piek 

voor plaatsing in aarde, vizier, ….

Ref op aanvraag

Ref op aanvraag

LookLook
• Familie van muur- , pad- en perkverlichting 

die nog uitgebreid werd
• Minimalistisch, elegant, rechthoekig
• Ook verkrijgbaar in combinatie met hout
• Keuze uit enkele of dubbele lichtuitstraling

Ref op aanvraag

TomorrowTomorrow
• Bollard speciaal ontworpen voor voetgan-

gerszones en voor de tuin waar het perfect 
past tussen struiken en in bloemperken.

• Neerwaartse lichtuitstraling
• Uniform en rondom rond heel aange-

naam homogeen licht zonder schaduwen
• Verkrijgbaar in 2 verschillende hoogtes 

45cm en 80cm – er is ook een verlich-
tingspaal met dezelfde design van 250cm 

Ref op aanvraag

TonightTonight
• Bollard voorzien voor meer stedelijke 

projecttoepassingen
• Sobere architecturale design met  

geraffineerde details
• Door het gebruik van een, aan het zicht 

onttrokken, opalen prismatisch glas wordt 
een homogene, neerwaartse  

lichtuitstraling bekomen
• 180° en 360° lichtdistributie

Ref op aanvraag

OneOne
Bijzonder aangenaam en buitengewoon vormgegeven DALI dimbaar 
licht voor uw interieur. Daarvoor staat de ONE lampenreeks! Een 
wandarmatuur of een hanglamp? Met ONE vindt u de passende 
verlichting voor elke ruimte. Het wandarmatuur is duurzaam en  
onderhoudsvriendelijk dankzij een verwachte levensduur van 
30.000 uur.

Ref op aanvraag
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Kalebas glasKalebas glas
Hout, glas en een vormentaal die te-

ruggrijpt naar de jaren ’70, dat alles vind 
je terug in de Kalebas met glas van TAL. De 

grondslag van dit opmerkelijke armatuur werd 
reeds gelegd met de ‘kale’ Kalebas, een pittig 

pendelend lampje van de hand van ontwerpers 
Lieven Musschoot en Cas Moor. Met z’n organische vorm 

doet het armatuur erg natuurlijk aan; een gevoel dat nog 
versterkt wordt door het gebruik van gedraaid eikenhout. 

Die houtsoort laat zich op zijn beurt magnifiek combineren met de afgeronde behuizing in messing, koper of textuurlak. 
En nu is er de upgrade met glas. De koppen werden opnieuw bij elkaar gestoken en we bogen ons samen met de ontwerpers over 
vraagstukken als ambacht boven massaconsumptie en de vraag van de markt naar meer decoratieve en huiselijk ogende verlichting. Het 
resultaat is een lampenkap in mondgeblazen glas die met z’n wulpse kelkvorm en afgeronde randen de look van een vroeger tijdperk 
draagt. 
Het glazen opzetstuk koop je als accessoire bij de Kalebas. Er zijn twee varianten: doorzichtig en opaak. De doorzichtige glassoort is 
beschikbaar in warm amber of stoer grijs. Van de opake 
variant heb je de keuze tussen wit of grijs. In tegenstelling 
tot de vele armaturen met glas die aan de binnenkant 
slechts uit een eenvoudige E27 socket bestaan, tilt TAL dit 
type armaturen tot een hoger niveau met een knap afge-
werkte binnenkant dat als armatuur op zich kan bestaan. 
Een belangrijke troef wanneer er gewerkt wordt met een 
natuurlijk materiaal dat niets aan de verbeelding overlaat. 
Als moderne vertaling van het elegante armatuur is er ook 
een versie met ingebouwde LED beschikbaar. De Kalebas 
in combinatie met een glazen lampenkap is ongetwijfeld 
een oogstrelende sfeermaker in elk interieur.

TAL488025

KameleonKameleon
• Lengte naar keuze, tot 6 meter in één stuk
• Specifieke kleurtemperaturen, maar ook in Tunable White 

of RGBW
• Compatibel met de Casambi-technologie
• Voor KAMELEON S zijn mini-spots en een lichtdetector 

beschikbaar !

Naast het «Ready To Use»-gamma, zijn KAMELEON en 
KAMELEON S ook beschikbaar op maat; met oneindig veel 
innoverende mogelijkheden

Ref op aanvraag

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TAL488025
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Axis spot light seriesAxis spot light series
• 6W / 23W / 44W
• 800Lm / 2600 Lm / 4400 Lm
• 24Vdc / 230Vac
• Nauwkeurig instelbaar 
• Geschikt voor gevel- en landschapsverlichting 

UNBL173346S

UNBL173346X

MobiMobi
• Dim to warm ledmodule
• Creëer zelf het gewenste lichteffect
• Enkele, dubbele of drievoudige pendel

Ref op aanvraag

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=UNBL173346S
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=UNBL173346X
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WiroWiro
• In zwart, roest en wit verkrijgbaar

• Verschillende afmetingen mogelijk 
• Er is keuze uit een pendelversie, een wandar-

matuur of een vloermodel. Ook single suspension of 
multisuspension is mogelijk

• De WIRO collectie bestaat ook uit verschillende vormen
• De WIRO’s van Wever & Ducré kunnen zowel residentieel 

als in de HORECA sector gebruikt worden
Ref op aanvraag

CostaCosta
• Sfeervolle verlichting voor buiten
• Regelbare kleurtemperatuur (2200 – 4000 kelvin)
• Extra wauw-effect dankzij de accessoires verkrijgbaar in  
    verschillende kleuren
• Flexibele draadloze opstelling

DroDro
• Unieke armaturen

• Met de hand geblazen glas, geïnspireerd 
op een ochtenddauwdruppeltje 

• Er is zowel een pendelversie, een  
wandarmatuur als een vloermodel beschikbaar

• Er is keuze uit een neutraal wit of een 
sfeervol bruin opaal glas

• IP44 genormeerd
WEV3431G0W0

Ref op aanvraag

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=WEV3431G0W0

